OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXVIII Niedzielę Zwykłą – 13.10.2019r.
1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.00
2. Dziś z racji obchodzonego w Polsce XIX Dnia Papieskiego młodzież i Ministranci z naszej
parafii zbierają ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera w
kształceniu dzieci i młodzież pochodzące z rodzin ubogich. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 14 października br. obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
4. Również w poniedziałek godz. 17.00 w kaplicy odprawiona zostanie Msza św. „hospicyjna”
5. W tym dniu o godz. 19.00 w kościele odprawiona zostanie Msza św. „młodzieżowa”. Do
udziału w niej zapraszamy młodzież klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 8 i 14 wraz
z rodzicami i katechetami. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi św. od godz. 18.30
6. We wtorek 15 października br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
artykuły spożywcze oraz bony żywnościowe na miesiąc październik osobom i rodzinom
korzystającym z opieki społecznej, które nie odebrały ich w zeszłym tygodniu.
7. Również we wtorek o godz. 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne dla
młodzieży klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 8 i 14 oraz dorosłych przed bierzmowaniem.
8. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę16 października br. o godz. 18.00. W tym dniu obchodzimy
uroczystość św. Jadwigi patronki Śląska
9. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 17 października br. o godz. 16.30.
10. Również w czwartek o godz. 19.00. w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św.
połączona z modlitwą o uzdrowienie
11. W piątek 18 października br. obchodzimy święto św. Łukasza Ewangelisty patrona lekarzy i
Służby Zdrowia.
12. W sobotę 19 października br. o godz. 15.00 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie
Duszpasterstwa Żywego Różańca.
13. W naszym sklepiku parafialnym można nabyć „Informator Parafialny”, prasę katolicką oraz
różne dewocjonalia
14. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszy św. na 2020 rok.
15. Również w Kancelarii Parafialnej można składać wypominki za Zmarłych na Różaniec i Msze
św. polecone odprawiane w listopadzie.
16. Nasza parafia organizuje w dniu 23 października br. pielgrzymkę do Rychwałdu i Żywca.
Koszt 65 zł. W cenie pielgrzymki przejazd autokarem, ubezpieczenie oraz obiad. Zapisy w
Kancelarii Parafialnej. Wyjazd z placu kościelnego o godz. 8.00
17. W dniach od 13 do 15 grudnia br. nasza parafia organizuje wyjazd na jarmark adwentowy do
Wrocławia i Berlina. Koszt 390 zł. i 15 euro na wstępy. W cenie wyjazdu znajduje się przejazd
autokarem, ubezpieczenie, opieka pilota, 1 nocleg, śniadanie i obiadokolacja. Zapisy w
Kancelarii Parafialnej ze 100zł. zaliczką do końca listopada br. Szczegółowy program wyjazdu
wywieszony jest na afiszach
18. Parafia św. Wojciecha w Zabrzu organizuje w dniach 16 -23.03.2020r. pielgrzymkę do Libanu
– do św. Charbela. Koszt 4500 zł. Informacja i zapisy u ks. Proboszcza w parafii św. Wojciecha
z wpłatą 500 zł.
19. Szkoła Podstawowa nr 14 w Zabrzu zachęca Mieszkańców Miasta do głosowania w ramach
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego na dokończenie boiska z bieżnią lekkoatletyczną i
skocznią w dal znajdujących się przy szkole. Aby zagłosować należy: wejść na stronę
https://zabrze.zetwibo.pl wpisać swoje imię i nazwisko, adres oraz pesel, wybrać z listy projekt
dzielnicowy nr P0006. Zagłosować można dziś i jutro w westibulum naszego kościoła.

